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Referat fra Generalforsamling i Furesø BTK 
 
Generalforsamlingen i Furesø BTK blev afholdt torsdag den 10. juni 2021 kl. 1900 i 
spillelokalet Farum Arena Hal 5 med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent.  
Erik Pedersen blev valgt til dirigent. Han konstaterede at indkaldelsen var udsendt 
den 17. maj 2021 pr. mail og det var mere end 3 uger før. Jf. foreningens love skal 
generalforsamlingen afholdes inden udgangen af maj måned. Dette kunne ikke lade 
sig gøre pga. den verdensomspændende pandemi (corona). Regeringens 
retningslinjer har ikke tilladt forsamlinger før nu. Der var i alt 10 fremmødte inkl. 
Lisbeth Helweg Strachan og Aage Juul Grimm fra slagstyrke 60. I alt var der således 
8 stemmeberettigede medlemmer. 
Valg af referent. Michael Henriksen meldte sig ”frivilligt”. 
 

2. Formandens beretning og evt. udvalgsberetning(er) for det forløbne år. 
 
Først og fremmest vil jeg byde velkommen til årets generalforsamling, der desværre 
igen bliver afholdt i coronaens skygge. Det har været nødvendigt at udskyde 
generalforsamlingen til afholdelse her i juni måned. Alle er bekendt med den corona 
pandemi som ikke kun har ramt Danmark men også resten af verden. Derfor denne 
afvigelse om tidspunkt for afholdelse af generalforsamling jf. klubbens love. 
 
Klubben har i sæsonen 2020/2021 skulle deltage i flere rækker under BTDK. Corona 
gjorde, at det blev muligt for klubber, der ikke ønskede at spille turneringskampe, at 
undlade dette. Man håbede så på at turneringen kunne genoptages efter nytår. Da 
turneringen blev endeligt afbrudt tilbage i december 2020, og ikke genoptaget siden, 
blev sæsonen som sådan aflyst. Holdene forbliver derfor i deres respektive rækker. 
Vores veteranhold i danmarksturneringen kom slet ikke i gang med turneringen. Der 
har været to hold veteran 50 i 1. division (BTDK), et veteran 40 i A rækken (her er 
flere gengangere på holdene) og syv hold i seniorrækkerne samt et hold i 
ungdomsrækkerne. Af seniorhold havde vi to hold i serie 4, to hold i serie 3, et hold i 
serie 2 og to hold i serie 1.Alle holdene med varierende succes i deres rækker i de 
kampe, der blev afviklet, men ingen lå dog til nedrykning. Vi håber ikke, at næste 
sæson bliver som den netop afsluttede. 
 
Planen/udsigterne for den kommende sæson er, at Furesø BTK kan stille med 
mindst lige så mange hold i vinterturnering 2021/2022 som i sidste sæson. Som det 
ser ud nu, er der to hold i serie 1, et hold i serie 2, to hold i serie 3, to hold i serie 4, 
muligvis et hold i serie 5, et til to ungdomshold samt to til fire veteranhold heraf to i 1. 
division. 

 
Klubben har også haft en særdeles flittig spiller i Keld Ellehauge. Han har i sidste 
sæson spillet 28 kampe, bl.a. gennem deltagelse i holdkampe og stævner rundt om i 
landet; imponerende set i lyset af corona. 
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Der har ikke været afholdt klubmesterskaber i 2021 pga. af corona. 
 
Der er ansøgt om lokale, hal 5, for alle hverdage gennem Furesø Kommunes 
Fritidsportal. Klubben har fået alle de ansøgte dage til sæson 2020/2021: 
For Slagstyrke 60 er det i tidsrummet 09.00 til 14.00 mandag, tirsdag, onsdag, 
torsdag og fredag. 
For ungdom er det i tidsrummet 16.30 til 18.30 mandag, tirsdag*, onsdag og torsdag. 
*(Tirsdag 16.30 til 18.30 er oprindeligt ansøgt til Racketlon af Furesø BTK. Efterfølgende er det aftalt, at 

Furesø BTK har mulighed for at anvende tiden til ungdom) 
 
For seniorer er det i tidsrummet 18.30 til 22.00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, 
hvor mandag og onsdag hovedsaligt er til turneringskampe. 
Der skal lyde en stor tak til Erik Pedersen for dette arbejde. 
 
Klubben har i det forløbne år været hårdt ramt grundet corona; også på 
medlemssiden. Vi har haft en mindre tilbagegang, men vi håber på, at tidligere 
medlemmer vender tilbage, når vi går i gang igen efter sommerferien.  
Vi er glade for at Anja, Carsten og Flemming tager sig af ungdomstræningen i næste 
sæson med opstart i august 2021. 
 
Vi har i sæsonen ikke rigtig kunne benytte vores tekøkken, som vi overtog sidste år. 
Vi var så småt begyndt at indrette det (hængt knager op) men stoppede her pga. 
corona. På sigt regner vi med at flytte køleskabe ind i rummet og evt. opsætte et 
opbevaringsskab for nogle af klubbens rekvisitter. 
Thom har i det sidst år fortsat sit arbejde med vores hjemmeside. Vores hjemmeside 
er blevet rigtig vellykket og der er rigtig mange informationer at finde på den, en stor 
tak til Thom for arbejdet. 
 
Fra deltagerne lød der stor ros til bestyrelsen for at tage restriktionerne så seriøst. 
Det har gjort det lettere at være ”bussemand” til træning, når der var meldt ud 
oppefra. Det har været Furesø Kommunes skærpede restriktioner vi skulle følge, da 
det er deres hal. 
 
 

3. Kassererens regnskabsaflæggelse for det forløbne år samt budget for det 
kommende år. 
Kassereren Keld gennemgik regnskabet. Der havde indsneget sig en mindre fejl i det 
udsendte regnskab. Regnskabet er opdateret og på ny underskrevet af formand, 
kasserer og revisor (underskrevet regnskab vedhæftet). Derudover ingen 
bemærkninger til regnskabet. 
 
Formand Michael Skov fremlagde budget for 2021. Ved sidste års 
generalforsamling, blev bestyrelsen pålagt at udarbejde et budget, hvor der bl.a. 
tages hensyn til de øgede udgifter til BTDK, medlemsbetaling, licens og hold samt 
forslag til kontingent. Desuden forventer klubben, at der i 2021/2022 fortsat vil være 
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ekstra udgifter til bordrens, håndsprit og køkkenrulle for at leve op til corona-
retningslinjerne. 
Af budgettet fremgår det, at klubben allerede har modtaget diverse tilskud på små kr. 
50.000, herunder små kr. 17.500 fra coronahjælpepakken. I alt er der budgetteret 
med et underskud i størrelsesordenen kr. 18.000. 
 

4. Fastsættelse af kontingent. Her udspandt der sig drøftelser og meningsudvekslinger 
om størrelsen og fordelingen af kontingentet for de forskellige grupper af 
medlemmer. Da klubben har en relativ stor formue, hvorfor den kan tåle et mindre 
underskud i 2021/2022, blev følgende kontingent vedtaget: 
 
Kontingentet blev fastlagt til kr. 1000 pr. sæson for ungdomsspillere (dog kr. 500 for 
ungdomsspillere, der har betalt helt eller delvist kontingent i sæson 2020/2021 
Kontingentet blev fastlagt til kr. 1000 pr. sæson for seniorspillere, og 
kr. 500 for 60+ samt B-medlemmer. 
 
Nye medlemmer, der begynder lidt inde i sæsonen, kan få en forholdsmæssig 
reduktion af kontingentet, der bestemmes af formanden og kassereren i fællesskab. 
 

5. Indkomne forslag. 
Ingen forslag modtaget fra medlememrne. 
 

6. Valg til bestyrelsen 
På valg var næstformand Michael Henriksen og kasserer Keld M. Ellehauge. Michael 
H. og Keld blev genvalgt uden modkandidater. Bestyrelsen består nu af Flemming 
Bøg, Gitte S. Petersen, Michael Henriksen, Keld Ellehauge og Michael Skov. 
Bestyrelsen har 14 dage til at konstituere sig.  
Klaus Olsson blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. 
Der var ingen kandidater til posten som sekretær (kan udelades). 
 

7. Valg af revisor. Lars K. Hansen blev genvalgt uden modkandidater. 
 

8. Valg af forældrerepræsentant, ungdomsrepræsentant og seniorrepræsentant. Ikke 
behov pt., da Flemming virker som ungdomsrepræsentant og Gitte som 
seniorrepræsentant. 
 

9. Valg af udvalg. I forrige sæson blev der nedsat et velfærdsudvalg bestående af 
Michael Henriksen, Michael Skov og Claus Lessel. I denne sæson skulle udvalget 
undersøge mulighederne for at indføre andre interne klubturneringer end det 
nuværende klubmesterskab. Det kunne fx være en løbende handicapturnering i 
single og/eller double, ranglisteturnering o.lign. Dette arbejde har været lagt i bero 
grundet corona.  
Desuden kan udvalget komme på andre ideer af velfærdsmæssig karakter (fx 
sommerfest, klubture osv.) til glæde for klubbens medlemmer. 
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10.  Eventuelt.  
 
Sidste år blev der indstiftet en ny pris, nemlig prisen for årets præstation. Det kan 
være mange ting, der kan udløse prisen og man kan kun få den en gang. Grundet 
corona, blev prisen ikke uddelt i år, men ved næste generalforsamling bliver den 
uddelt til to. 
Erik oplyste, at ØM måske ikke kommer igen. BTDK har arvet borddepotet med 44 
bord, tilsvarende net, bander, tælleapparater, dommerborde mv. fra ØBTU. I vest er 
borddepotet i regi af DGI. Det koster i runde tal kr. 50.000 om året at have et 
borddepot. BTDK er for eliten og vi må nok forvente, at de ikke vil afholde lokale 
mesterskaber for bredden. Vi skal i stedet have gang i lokale stævner og grand prix-
er.  
Erik oplyste endvidere, at halmanden nu skal lukke kl. 2100. Hallen har fortsat åben 
til kl. 2200, men vi skal så gå ud oppe ved halmandskontoret. Alarmen bliver 
automatisk slået til umiddelbart efter kl. 2200, så vi skal være ude til tiden. Intet 
ændret der.  
Når omklædningen åbner igen, forventer vi at 60 + damespillerene kan benytte 
samme omklædning som tidligere. Samme gælder for 60+ herrerne, der kan benytte 
dommeromklædningen.  
Klubben melder ud til medlemmerne, når vi ved mere angående træningsfaciliteter, 
omklædning adgangsforhold mv. 
 
Flemming oplyste, at der bliver afholdt to træningslejre for ungdom i uge 26 af 
henholdsvis 3 og 2 dages længde. Carsten Egholt står for dem. 
 
Den 21. september 2021 9-16 bliver vores lokale ud til et arrangement for 
parkinsonramte og pårørende med fokus på bordtennis. Der vil både være foredrag 
og mulighed for at spille. Der er således ikke mulighed for træning for 60+ den dag. 
 
 

 
 
 
 

Michael Henriksen   Erik Pedersen 
     Referent              Dirigent 
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Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
 
Formand Michael Skov 
Næstformand Michael Henriksen 
Kasserer Keld Ellehauge 
Ungdomsansvarlig Flemming Bøg 
60+ ansvarlig Gitte S. Petersen 
 
Bestyrelsessuppleant Klaus Olsson 
Sekretær Vakant 
 
Vedhæftet: 
Opdateret regnskab 
Budget 2021 


